
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 

      Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

169 του 1990 

10(Ι) του 1997 

93(Ι) του 2000 

176(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2003 

233(Ι) του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως της 

Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ασκήσεως 

της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμους του 1990 

έως 2004 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής 

Κτηνιάτρων Νόμοι του 1990 έως 2007. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Ιδιωτικό Κτηνιατρικό 

Εργαστήριο» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  
  «“Ιδιωτικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο” σημαίνει οποιοδήποτε 

εγγεγραμμένο δυνάμει Κανονισμών υποστατικό ή χώρο που 

χρησιμοποιείται για την εξέταση βιολογικών δειγμάτων, 

παθολογικών υλικών και δειγμάτων τροφίμων ζωικής 

προέλευσης με μικροβιολογικές, ιολογικές, παρασιτολογικές, 

ιστολογικές ή οποιεσδήποτε άλλες συναφείς εξετάσεις, με 

σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τον έλεγχο, την 

ανάλυση, την πρόληψη, τη διάγνωση ή την παρακολούθηση 

ασθενών ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης ή 

βιολογικών παραγώγων, αλλά δεν περιλαμβάνει 

οποιοδήποτε τέτοιο εργαστήριο που συντηρείται ή ελέγχεται 

από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 15  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
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  «(6)(α) Απαγορεύεται η διαφήμιση ή προβολή Ιδιωτικού 

Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, εκτός όπως προβλέπεται στα 

εδάφια (1) έως (5), τα οποία εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και σε 

σχέση με Ιδιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια. 
   
  (β) Την ευθύνη για την παράβαση της αναφερόμενης στην 

παράγραφο (α) απαγόρευσης φέρει ο Διευθυντής του Ιδιωτικού 

Κτηνιατρικού Εργαστηρίου.». 
   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 17 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Πειθαρχικά 

αδικήματα σε 

σχέση με 

Ιδιωτικά 

Κτηνιατρικά 

Εργαστήρια. 

17Α.-(1) Διευθυντής Ιδιωτικού Κτηνιατρικού 

Εργαστηρίου διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα και 

υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του 

Κτηνιατρικού Συμβουλίου αν - 

   
  (α) διαπράττει οποιοδήποτε αδίκημα που ενέχει 

έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. ή 
   
  (β) κατά την κρίση του Κτηνιατρικού Συμβουλίου 

υποδεικνύει κατά την άσκηση του 

επαγγέλματος διαγωγή επονείδιστη ή 

ασυμβίβαστη με το επάγγελμά του. ή 
   
  (γ) προβαίνει ή παραλείπει να προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια κατά τρόπο που 

αποτελεί ή ισοδυναμεί με παράβαση 

οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις 

υποχρεώσεις του Διευθυντή. 
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       (2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο 

όρος «καθήκοντα ή υποχρεώσεις του Διευθυντή» 

περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που 

επιβάλλεται στους Διευθυντές Ιδιωτικών Κτηνιατρικών 

Εργαστηρίων δυνάμει των διατάξεων Κανονισμών 

που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 24. 
   
       (3)  Οι διατάξεις των άρθρων 16, 17(2) και (3) και 

18 καθώς και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού 

Κανονισμοί εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα 

πειθαρχικά αδικήματα που προβλέπονται από το 

παρόν άρθρο. 
   
       (4)  Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο σε περίπτωση που 

αποδεικνύεται ότι Διευθυντής έχει διαπράξει 

πειθαρχικό αδίκημα κατά τα διαλαμβανόμενα στο 

εδάφιο (1), δύναται να του επιβάλει οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: 
   
  (α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη. 
   
  (β) καταβολή χρηματικού προστίμου που δεν 

υπερβαίνει τις χίλιες λίρες (Λ.Κ.1.000). 
   
  (γ) αναστολή του δικαιώματος άσκησης του 

επαγγέλματος του Διευθυντή Ιδιωτικού 

Κτηνιατρικού Εργαστηρίου για χρονική 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια. 
   
  (δ) διαγραφή του ονόματος Διευθυντή από το 

Μητρώο που τηρείται. 
   
       (5)  Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος 

Διευθυντή από το Μητρώο ως αποτέλεσμα 
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πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, το διαγραφόμενο πρόσωπο 

στερείται του δικαιώματος επανακαταχώρησης στο 

Μητρώο ως Διευθυντής για τόση χρονική περίοδο, 

όπως το Κτηνιατρικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει με 

την απόφαση για διαγραφή.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του με κόμμα και την αμέσως 

μετά προσθήκη της φράσης «καθώς επίσης η καταβολή του 

καθοριζόμενου δυνάμει των εν λόγω Κανονισμών τέλους.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με  την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) 

αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων: 
   
  «(ε) την διάπραξη αδικημάτων και την επιβολή ποινής 

φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματικής ποινής μέχρι 

δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.10.000), ή και των δύο αυτών 

ποινών σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των 

διατάξεων των Κανονισμών καθώς και την παροχή 

εξουσίας στο δικαστήριο, να επιβάλλει σε περίπτωση 

συνεχιζόμενης παράβασης, περαιτέρω χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες (Λ.Κ.50) για κάθε 

μέρα κατά την οποία συνεχίζει να υφίσταται η διάπραξη 

του αδικήματος· 
   
  (στ) την έκδοση κωδίκων πρακτικής· 
   
  (ζ) το διορισμό επιθεωρητών και τις εξουσίες επιθεώρησης 

και ελέγχου των εν λόγω επιθεωρητών.». 

Αρ. Φακ.: 23.01.048.144-2007 

/ΤΚ 
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